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 nr. 78 962 van 11 april 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 12 januari 2012 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris van 12 december 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard, 

aan verzoeker ter kennis gebracht op 21 december 2011 en van het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 21 december 2011. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 25 januari 2012 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 maart 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. VAN DER STIGHELEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaat E. 

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 5 oktober 2007 diende verzoeker een asielaanvraag in bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Op 22 

augustus 2008 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 
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Op 13 september 2008 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet).  

 

De voormelde aanvraag werd op 5 februari 2009 ontvankelijk verklaard en verzoeker werd in het bezit 

gesteld van een A.I. in afwachting van een beslissing ten gronde. 

 

Verzoeker actualiseerde meermaals zijn aanvraag. 

 

Op 2 december 2011 verleende de ambtenaar-geneesheer een advies aangaande de medische 

problematiek van verzoeker. 

 

Op 12 december 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij verzoekers 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond 

wordt verklaard. Dit is thans de eerste bestreden beslissing. 

 

Op 21 december 2011 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Dit is 

thans de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de omschrijving van het voorwerp in het verzoekschrift en de toegevoegde stukken blijkt dat 

verzoeker eigenlijk twee beslissingen aanvecht met name enerzijds de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris waarbij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard en anderzijds van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Verzoeker voert echter geen middelen aan tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, zodat het 

beroep tegen dit bevel onontvankelijk is. 

 

3. Rechtspleging 

 

Ter terechtzitting legt de advocaat van verzoeker een document neer waaruit blijkt dat hij zich 

beschikbaar dient te houden voor een aanvullende onderzoeken in het kader van een strafprocedure.  

 

Noch de vreemdelingenwet, noch het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) voorziet in de 

mogelijkheid om ter terechtzitting nieuwe stukken neer te leggen indien de Raad als annulatierechter 

optreedt. Aangezien het ter zitting neergelegde document geen reglementair voorzien procedurestuk is 

en gelet op de rechten van de verdediging, dient het uit de debatten te worden geweerd (RvS 20 

december 2001, nr. 102.154; RvS 16 mei 2006, nr. 158.863). 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending van de motiveringsplicht aan. 

 

Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing uitgaat van een onvoldoend aangetoonde premisse, met 

name dat er geen duidelijke identificatie is van een actuele ernstige cardiologische, nefrologische, 

psychiatrische en/of andere aandoening, zodat de actuele noodzaak tot medische behandeling niet kan 

worden bevestigd en dat noch de beschikbaarheid ervan in het land van herkomst kan worden 

beoordeeld. Verzoeker stipt aan dat hij op 3 april 2009 zwaar toegetakeld werd achtergelaten op een 

parking langs de autosnelweg. De mogelijke verdachten werden opgepakt, verhoord en dienden te 

verschijnen voor de correctionele rechtbank te Brugge. Op 14 november 2011 werd een vonnis 

uitgesproken waarbij de derde beklaagde werd veroordeeld. Om de schade bij verzoeker te bepalen 

werd een deskundige aangesteld. Verzoeker verklaart dat hij op 21 oktober 2011 op bezoek is gegaan 

bij Dr. V.P.(…). Deze laatste was van oordeel dat een aanvullend advies diende te worden ingewonnen 

van een geneesheer-specialist neuroloog en psychiater. Verzoeker benadrukt dat deze bijkomende 

onderzoeken nog niet hebben plaatsgevonden. Uit het feit dat er bijkomende onderzoeken worden 

aanbevolen, leidt verzoeker af dat het thans nog niet duidelijk is of er blijvende letsels aanwezig zijn en 

hoe ernstig deze letsels zijn. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een kopie van het vonnis van de 

correctionele rechtbank toe, alsook een schrijven van Dr. V.P(…) van 23 augustus en 21 oktober 2011. 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zich bij de beoordeling van de aanvraag om machtiging tot verblijf in de plaats te stellen van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 13 september 2008 een aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend. Bij 

zijn aanvraag voegt verzoeker een medisch attest toe van Dr. D.W.(…) van 8 september 2008. Op 23 

januari 2009 brengt verzoeker een nieuw medisch attest bij opgesteld door Dr. V.D.M.(…). Op 26 juni 

2009 brengt verzoeker nogmaals een medisch attest aan van Dr. V.D.M.(…). Op 26 november 2009 

actualiseert verzoeker nogmaals zijn aanvraag. Ook op 14 september 2010 actualiseert verzoeker zijn 

aanvraag. Op 1 maart 2011 brengt verzoeker nogmaals nieuwe stukken aan. 

 

Op 2 december 2011 verleent de ambtenaar-geneesheer een advies. Uit dit advies blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer alle stukken bijgebracht door verzoeker grondig heeft geanalyseerd. Wat betreft 

de hartkloppingen en hyperventilatie stelt de ambtenaar-geneesheer dat deze problematiek dateert van 

2008 en dat de actuele aanwezigheid niet kan bevestigd worden. Bovendien stelt de ambtenaar-

geneesheer dat het wel hinderlijke doch geen ernstige, levensbedreigende klachten zijn. Zo verduidelijkt 

de ambtenaar-geneesheer dat uit de voorliggende stukken niet blijkt dat er een ernstige cardiologische 

aandoening in verband kan worden gebracht met de hartkloppingen (de ambtenaar-geneesheer verwijst 

naar het spoedgevallenverslag van 4 september 2008 waaruit blijkt dat verzoeker opgenomen was op 

de dienst cardiologie wegens hartkloppingen en dat hij tal van onderzoeken heeft gehad zonder 

cardiologische oorzaak te weerhouden). Verder stelt de ambtenaar-geneesheer ook vast dat verzoeker 

een medische voorgeschiedenis heeft van nierstenen. Wat deze aandoening betreft, stelt de ambtenaar-

geneesheer dat er geen aanvullende nefrologische getuigschriften of verslagen ter beschikking werden 

gesteld ondanks het tijdsverloop van 2 jaar, zodat bij gebrek aan duidelijke identificatie van een actuele 

ernstige nefrologische aandoening het niet mogelijk is om de actuele noodzaak tot medische 

behandeling te bevestigen. Verder verwijst de ambtenaar-geneesheer naar de medische attesten van 

april 2009 waaruit blijkt dat verzoeker ingevolge slagen en verwondingen verschillende letsels opliep en 

hiervoor ook gehospitaliseerd werd. De ambtenaar-geneesheer verwijst vervolgens naar het medisch 

attest van 25 februari 2011 waaruit blijkt dat er geen fysische restletsels zijn behalve een litteken in de 

behaarde hoofdhuid. Aangaande de psychische klachten welke ook vermeld werden in de attesten van 

april 2009, stelt de ambtenaar-geneesheer vast dat er geen aanvullende psychiatrische verslagen 

werden overgemaakt. Uit het attest van 25 februari 2011 blijkt dat nog enkele maanden psychologische 

opvolging noodzakelijk is en dat een volledige genezing te verwachten was mits psychologische 

opvolging op korte termijn. De ambtenaar-geneesheer stipt aan dat er ondertussen 8 maanden zijn 

verstreken en dat geen verdere aanvullende getuigschriften werden verstrekt m.b.t. de evolutie van 

beschreven psychische klachten. Bij gebrek aan duidelijke identificatie van de actuele ernstige 

psychiatrische aandoening is de ambtenaar-geneesheer van oordeel dat de actuele noodzaak tot 

medische behandeling niet bevestigd kan worden. 

 

Verzoeker weerlegt de conclusie van de ambtenaar-geneesheer niet. Zo betwist hij niet dat er geen 

actuele gegevens voorhanden waren, doch verwijst hij naar stukken die hij thans bij zijn verzoekschrift 

voegt om aan te tonen dat er nog bijkomende onderzoeken moeten gebeuren door een neuroloog en 

psychiater en dat het dus nog niet duidelijk is of er blijvende letsels zijn en hoe ernstig de letsels zijn. De 

stukken die verzoeker thans aan zijn verzoekschrift voegt, waren niet gekend aan de verwerende partij 

op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. Het medisch attest van Dr. V.P.(…) van 21 

oktober 2011 werd pas aan de verwerende partij overgemaakt per fax van 24 januari 2012, dus na 

datum van de bestreden beslissing, zodat het de verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid 

met dit attest en de andere stukken, geen rekening te hebben gehouden. Immers dient de 

regelmatigheid van een bestuursbeslissing te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover 

het bestuur ten tijde van het nemen van de beslissing kon beschikken om zijn beslissing te nemen. Met 

zijn vrij algemeen betoog toont verzoeker niet aan dat de verwerende partij is uitgegaan van een 

onvoldoende aangetoonde premisse. De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris is 

gebaseerd op het advies van de ambtenaar-geneesheer dat tot stand is gekomen na een grondig 

onderzoek van alle stukken die verzoeker heeft bijgebracht. Verzoeker brengt geen concrete gegevens 

aan die toelaten te besluiten dat de ambtenaar-geneesheer zijn werk niet zorgvuldig heeft gedaan en is 
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uitgegaan van een verkeerde voorstelling van de feiten. Met zijn betoog maakt verzoeker geen 

schending van de materiële motiveringsplicht aannemelijk. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

6. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf april tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


